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Reikwijdte en aanpak
Reikwijdte

Beperkt

Uitgebreid

In dit rapport identificeren wij belemmeringen voortkomend uit wet- en regelgeving, die de ontwikkeling van innovaties
die van belang zijn in de energietransitie, negatief beïnvloeden.
Dit onderzoek maakt onderdeel uit van een breder onderzoek naar institutionele belemmeringen binnen de vier
‘energiefuncties’: Kracht en Licht, Hoge temperatuur warmte, Lage temperatuur warmte en Transport. Ons onderzoek
richt zich op de energiefunctie 'Kracht en Licht‘. Wij richten ons op de belemmeringen voor de ontwikkeling van
innovaties ten behoeve van wind op zee, smart grids & smart energy systems en elektrificatie van de industrie en
gebouwde omgeving.
Wij hebben geen diepgaand onderzoek gedaan naar technische of financiële belemmeringen. Deze belemmeringen zijn
wel behandeld gedurende interviews om de institutionele belemmeringen in perspectief te zetten.
Binnen de beperkte scope van dit onderzoek is geen onderzoek gedaan naar de beste oplossingen voor de
geïdentificeerde institutionele barrières. Indien oplossingsrichtingen zijn genoemd in interviews, hebben wij deze wel
opgenomen in de rapportage.
Het onderzoek beperkt zich tot een high-level inventarisatie van de institutionele belemmeringen die de basis kan
vormen voor vervolgonderzoek naar oplossingsrichtingen.

Beschikbaarheid
en kwaliteit
informatie

Beperkt

Opmerkingen

Uitgebreid

Wij hebben de institutionele belemmeringen op de volgende wijze in kaart gebracht:
• Literatuuronderzoek op basis van publieke data en documentatie vanuit de verschillende TKI’s en innovaties
• Interviews met de TKI directeuren, deskundigen uit de markt, EZ en initiatiefnemers van een drietal innovaties die
de belemmeringen goed illustreren
• Analyse en synthese van de bevindingen
Wij hebben een beperkte hoeveelheid informatie doorgenomen, die ons een redelijk inzicht in de institutionele
belemmeringen geeft. Wij hebben ons gebaseerd op openbare bronnen en documenten die wij verkregen hebben naar
aanleiding van de interviews.
Deze rapportage is opgesteld voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), specifiek voor Topsector
Energie. Wij hebben op de verzamelde informatie geen analyses gedaan die het karakter dragen van een audit. Wij
aanvaarden geen aansprakelijkheid of zorgplicht (hetzij contractueel of uit, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid of
anderszins)) aan een ander dan RVO.
De impact van de belemmeringen is ingeschat aan de hand van de verzamelde informatie en interviews. Voor een groot
aantal belemmeringen hebben wij de impact niet kunnen inschatten. Waar er geen inschatting is gemaakt is verder
onderzoek met belanghebbenden nodig.
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Samenvatting Institutionele
belemmeringen innovaties
‘Kracht en Licht’ (1/2)

Appendix

Kracht en licht
1. Wind op
Zee

2. Smart grids &
smart energy
systems

3. Elektrificatie
van de
industrie

4. Elektrificatie
van gebouwde
omgeving

Wind op Zee – institutionele belemmeringen zijn grotendeels geslecht

Smart Grids & smart energy systems – vragen om een systeemwijziging

• Een groot aantal van de institutionele barrières voor de ontwikkeling
van Wind op Zee innovaties zijn in de afgelopen jaren geslecht. De
vraag naar innovaties is toegenomen door de 40% kostenreductie
doelstelling, een pijplijn aan projecten en sterke concurrentie tijdens
de tender waarbij de projecten worden toegekend aan ontwikkelaars.
Vergunningen geven ruimte om de ‘laatste’ innovaties toe te kunnen
passen.

• Veel ‘Smart grid & smart energy system’ innovaties worden nog
nauwelijks grootschalig toegepast in de praktijk. Dit is grotendeels te
wijten aan verschillende institutionele barrières (zie tabel). De zaken
die worden uitgeprobeerd in pilot projecten mogen soms officieel nog
niet volgens wet- en regelgeving, of beïnvloeden de business case
dermate negatief, dat de innovatie buiten de pilot situatie niet wordt
toegepast. Om de barrières te slechten moeten nog flinke
verbeterstappen gezet worden. De eerste stappen zijn gezet, onder
meer binnen de Overlegtafel Energievoorzieningen en USEF.

• Het is van belang in de toekomst een pijplijn aan projecten en ruimte
in vergunningen voor het toepassen van innovaties te blijven
garanderen. Daarnaast kunnen nog enkele barrières in het
ontwikkelproces voor innovaties worden geslecht (zie tabel). Zo kan
meer worden gedaan om innovaties te stimuleren die na het Energie
Akkoord een rol spelen.
Voornaamste institutionele belemmeringen
Belemmering (totaal 9 belemmeringen*)

TRL

• Grootschalige proeftuinen (>1000 woningen) kunnen een belangrijke
rol in spelen om institutionele barrières te slechten. Deze proeftuinen
zijn helaas in beperkte mate beschikbaar, doordat er veel betrokken
spelers zijn. De overheid kan hier een faciliterende rol hebben door
grootschalige proeftuinen te faciliteren.
Belemmering (totaal 15 belemmeringen*)

TRL

Beperkt aantal demonstratie sites

Gebrek aan standaardisatie tot dusver

Weinig ondersteuning voor innovaties met een impact na 2023

Andere/nieuwe verdeling rollen & verantwoordelijkheden nodig

Vergunningsvoorwaarden en kavelbesluiten moeten tijdig aangepast worden
om de vraag naar de nieuwste ‘proven’ innovaties te stimuleren

Investeringsprikkels in flexibiliteit zijn beperkt door de saldering regeling,
de heffing systematiek & tariefstelling van de energiebelasting, en vaste
net- en retail tarieven

Subsidies bieden weinig flexibiliteit om andere relevante onderzoeken te
starten (want op projectbasis verstrekt)

Investeringen zijn niet altijd toegestaan of worden onvoldoende
aangemoedigd door de verplichting om energienetten te verzwaren om
congestie op te lossen en tariefregulering

*Het aantal belemmeringen is groter dan het aantal belemmeringen zoals weergegeven in bovenstaande tabellen. Bovenstaande tabellen geven de belemmeringen geclusterd weer. Daarnaast zijn
ook belemmeringen geïdentificeerd die nader onderzoek vereisen. Zie de secties over Wind op Zee en Smart grids & Smart energy systems voor het volledig overzicht van de belemmeringen.
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Samenvatting Institutionele
belemmeringen innovaties
‘Kracht en Licht’ (2/2)

Kracht en licht
1. Wind op
Zee

Elektrificatie van de industrie - komt moeizaam op gang
• Elektrificatie van de industrie biedt kansen voor de industrie om te
verduurzamen en CO2-emissies te reduceren. De investeringen in
elektrificatie zijn echter nog beperkt. Om de elektrificatie van de
industrie te versnellen is het noodzakelijk dat verschillende (veelal
niet institutionele) barrières worden geslecht.
• Er zijn nog onvoldoende investeringsprikkels aanwezig, doordat de
fossiele brandstofprijs en de CO2-prijs laag is. Dit leidt mogelijk tot
een beperkte vraag naar innovaties.
• Een andere belangrijke barrière is dat deze innovaties vaak nog
onrendabel zijn. Het is de vraag is of de huidige subsidies de kosten
en risico’s van innovatieve technologieën voldoende dekken.
• Veiligheid, betrouwbaarheid en kwaliteit zijn van essentieel belang in
de industrie, waardoor men alleen proven technologie wil toepassen.

Voornaamste institutionele belemmeringen
Belemmering (totaal 4 belemmeringen*)
Onvoldoende financiële ondersteuning vanuit regeling
Nettarieven kunnen business cases negatief beïnvloeden
Problemen bij de vergunning verstrekking door omgevings-/
milieuregelgeving
Onvoldoende investeringsprikkels vanuit huidige emissiehandel (EU –ETS)

Appendix

TRL

2. Smart grids &
smart energy
systems

3. Elektrificatie
van de
industrie

4. Elektrificatie
van gebouwde
omgeving

Elektrificatie van de gebouwde omgeving – voortgang verschilt tussen
nieuw- en bestaande bouw
• Bij de nieuwbouw neemt de elektrificatie naar verwachting toe. In
het EPBD is vastgesteld dat vanaf 2020 bijna energie neutraal
gebouwd moet worden. Dit wordt afgedwongen via een jaarlijks
aangescherpte bouwnorm. Hierdoor ontstaat onder meer vraag naar
innovaties die leiden tot elektrificatie.
• Binnen de bestaande bouw is elektrificatie minder vanzelfsprekend.
De ‘sense of urgency’ om te verduurzamen is nog beperkt.
Dwingende wetgeving die elektrificatie stimuleert is nauwelijks
aanwezig. De aanpassingen in de bestaande bouw zijn vaak kostbaar.
• Er is in het algemeen een grote noodzaak voor verdere
kostenreductie, en nieuwe toepassingen zoals multifunctionele
bouwdelen, waarbij innovatie een belangrijke rol speelt.

Belemmering (totaal 7 belemmeringen*)

TRL

Onduidelijkheid over hoe bestaande normen toe te passen bij
multifunctionele bouwdelen
Switchen van gas naar elektriciteit kan ontmoedigd worden door de
energiebelasting
Complexiteit van de postcoderegeling en onzekerheden in
salderingsregeling remmen mogelijk investeringen in Zon-PV
De baten van investeringen komen niet altijd bij de investeerders terecht
De doelstelling naar energie neutrale gebouwen (2020) en de gas
aansluitplicht stimuleren partijen onvoldoende

*Het aantal belemmeringen is groter dan het aantal belemmeringen zoals weergegeven in bovenstaande tabellen. Bovenstaande tabellen geven de belemmeringen geclusterd weer. Daarnaast zijn
ook belemmeringen geïdentificeerd die nader onderzoek vereisen. Zie de secties voor Elektrificatie van de industrie en van de gebouwde omgeving voor het volledig overzicht.
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Innovatie is cruciaal voor de ontwikkeling van Wind op Zee, Smart Grids
en Elektrificatie van de industrie en van de gebouwede omgeving
Innovatie is essentieel om de energietransitie te kunnen
realiseren

Innovaties binnen de reikwijdte van dit onderzoek

• In dit onderzoek zijn de institutionele belemmeringen voor
innovaties binnen vier gebieden gerelateerd aan ‘Kracht en Licht’
onderzocht: Wind op Zee, Smart Grids en Elektrificatie van de
industrie en van de gebouwde omgeving. Innovatie is essentieel om
de beoogde bijdrage aan de energietransitie te realiseren:
4. Elektrificatie van

Kracht en licht

1. Wind op Zee
Verlagen kosten van
Wind op Zee
technologie door
innovaties op het
gebied van1:
•
•
•

3. Elektrificatie van
de industrie

2. Smart grids
Het creëren van een
intelligente energie
infrastructuur, door
innovaties op het
gebied van2:

Ondersteuningsconstructies

Het uitbreiden van de
gebruiksfuncties van
elektriciteit binnen de
industrie en het
creëren van een
flexibele energie
infrastructuur3:

• Flexibiliteit bij
kleinverbruikers
d.m.v.
•
Windturbine en
opslagsystemen
windcentrale
(bijv. in elektrische
auto’s) en
Intern elektrisch
vraagsturing door
netwerk en
•
(d.m.v. dynamische
aansluiting op het
prijzen)
hoogspanningsnet

•

Transport,
installatie &
Logistiek

• Intelligente
regelsystemen en
diensten

•

Beheer en
Onderhoud

• Informatie & data
management

Institutionele belemmeringen 'Kracht & Licht‘
PwC

gebouwde
omgeving
Innovaties op het
gebied van
elektrificatie van de
gebouwde omgeving
richten zich op o.a. de
verdere ontwikkeling
van2:

Power to heat
•
(warmte opwekking
•
door middel van
elektriciteit)
Power to products
(van thermisch
gedreven naar
•
elektrochemisch
gedreven reacties)

Zon-PV
Multifunctionele
bouwdelen
(geïntegreerd zonpv in dak, gevel of
glas)

1. Nieuwe opwek technologieën moeten worden ontwikkeld, zoals
Wind op Zee. Om deze technologie concurrerend te maken met
andere, conventionele, technologieën moeten de kosten worden
verlaagd. Innovaties leveren hier een belangrijke bijdrage aan*.
2. Het elektriciteitsnetwerk moet worden aangepast om zowel de
fluctuaties in de productie van centrale duurzame elektriciteit, als
de toenemende productie van decentrale duurzame elektriciteit te
faciliteren. Er is behoefte naar de mogelijkheid om de vraag naar
elektriciteit te sturen en daarmee flexibiliteit te creëren op
momenten dat er sprake is van congestie. Innovatie is nodig om
deze nieuwe functionaliteit in het energiesysteem in te bouwen.

3. De uitstoot van de broeikasgassen vanuit de industrie moet
verlaagd worden. Elektrificatie kan hieraan bijdragen. De huidige
Warmtepompen op
technologieën zijn ontoereikend om de beoogde 80-95% CO2
elektriciteit.
reductie in 2050 te bereiken4.
4. Op lange termijn kan de warmtevoorziening van de gebouwde
omgeving niet langer op gas worden gebaseerd. Elektrificatie is één
van de belangrijke alternatieven. Daarnaast neemt de vraag naar
elektriciteit door o.a. elektrisch vervoer toe. Verdere innovatie is
nodig om kosten te verlagen en het opwek potentieel te vergroten.
20 oktober 2016
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Het is van belang inzicht te hebben in de institutionele belemmeringen voor
innovatie zodat deze kunnen worden verholpen
Onderzoeksvragen

Aanpak studie
Inventarisatie directe institutionele belemmeringen
• formele en informele belemmeringen, zoals codes,
gewoontes, wet- en regelgeving, fiscale regels, afspraken,
normen, standaarden en procedures.

In dit rapport analyseren wij de institutionele belemmeringen voor
Kracht en Licht. Wij analyseren zowel barrières tijdens het innovatie
proces waarin een innovatie wordt ontwikkeld (technology readiness
levels), als naar de barrières die mogelijk de marktvraag naar de
innovatie verstoren.
De geanalyseerde institutionele barrières hebben een directe impact op
innovaties. Daarnaast kan ook sprake zijn van een indirecte impact van
wet- en regelgeving op innovaties. Een voorbeeld hiervan is strengere
regelgeving voor financiële instellingen, waardoor kapitaal verstrekking
aan innovatie projecten of innovatieve bedrijven wordt bemoeilijkt. De
institutionele belemmeringen die een indirecte impact hebben op
innovaties voor ‘Kracht en Licht’ zijn buiten beschouwing gelaten in dit
onderzoek.

Analyse bevoegd gezag
• Welke organisatie is verantwoordelijk voor de
regelgeving?

Impact van de belemmering
• Omschrijving impact van de belemmering
• Mate van impact (barrière of show-stopper)

Wij bespreken in de volgende secties opeenvolgend de institutionele
belemmeringen voor Wind op Zee, Smart Grids, Elektrificatie van de
industrie en van de gebouwde omgeving
Ontwikkelingsfases van innovaties (TRL)

Proof of concept
•
•
•

Basisprincipes worden
onderzocht
Technologisch concept
wordt geformuleerd
TRL 1-2-3

Technology
demonstration

Technology validation
•

•
•

Toepasbaarheid wordt op
experimentele basis
onderzocht
Proof of concept wordt in
lab omgeving getest
TRL 4-5

•

•

•
Institutionele belemmeringen 'Kracht & Licht‘
PwC

Proof of concept wordt in
een relevante (pilot)
omgeving getest
Demonstratie vindt plaats
in een
gebruikersomgeving
TRL 6-7

Commercially available
•
•
•

Concept is gevalideerd en
geverifieerd
Concept vindt zijn
definitieve vorm
TRL 8

Proven technology
•

•
•

Concept is technisch
bewezen en commercieel
gereed
Klaar voor lancering in de
gewenste marktomgeving
TRL 9
20 oktober 2016
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Institutionele barrières
Wind op zee
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Door recente veranderingen in wet- en regelgeving is een groot deel van de
institutionele belemmeringen voor Wind op Zee innovaties geslecht
Het belang van Wind op Zee innovaties

Institutionele barrières zijn deels geslecht

In het Nationale Energie Akkoord (2013) zijn afspraken gemaakt over
de bijdrage die Wind op Zee aan de duurzame energiedoelstellingen
levert. Het opgesteld vermogen moet met 3.500 MW stijgen naar
4.500 MW tot 20235. Dit leidt tot een toename van de
duurzame energie opwek met 3,1%.

Veel institutionele barrières voor de ontwikkeling van Wind op Zee
innovaties zijn in de afgelopen jaren al geslecht.

De groei van opgesteld vermogen moet samen gaan
met kostenreductie. Verschillende technische
innovaties kunnen een bijdrage leveren aan
kostenreductie. Daarnaast spelen kostenreductie opties
vanuit in de markt & supply chain en financiering een
grote rol (zie figuur)*.
Innovaties voor Wind op Zee

• Wind op Zee heeft de potentie om een belangrijke bijdrage aan de
duurzame energie doelstellingen te leveren. De technologie stond
echter lang bekend als een van de duurste duurzame productie
technologieën. Er was een duidelijke noodzaak voor kostenreductie,
om toekomstige vraag naar de technologie veilig te stellen.
• De Nederlandse overheid heeft in het Energie Akkoord in 2013 in
samenspraak met de markt een kostenreductie target vastgesteld
van 40% over een periode van tien jaar. De overheid heeft
vervolgens een aantal veranderingen in wet- en regelgeving doorgevoerd die kostenreductie ondersteunen. Een duidelijke pijplijn met
projecten is tot 2020 aanwezig. Dit heeft bijgedragen aan een
toenemende vraag naar innovaties die tot kostenreductie leiden.

Technische innovaties zijn onder meer gericht op het
verbeteren van ondersteuningsconstructies, de
windturbine en windcentrale, het interne elektrische
• Daarnaast zijn vereisten in vergunningen aangepast om meer ruimte
netwerk en de netaansluiting, transport, installatie &
te geven om de ‘laatste’ innovaties toe te kunnen passen. In de
logistiek en/of het beheer en onderhoud.
periode na het verkrijgen van de vergunning en het daadwerkelijk
Totale kostenreductie
(individuele reducties
vastleggen van de contracten kunnen nog innovaties op de markt
Kosten reductie potentieel 2020 per categorie 6
kunnen niet
100%
gesommeerd worden
komen die nuttig zijn om toe te passen in het windpark.
27%

19
%

2010 LCoE Technology Market &
Supply
chain

-46%
14%

54%

Finance

2020 LCoE

door de onderlinge
interacties)

40% target

*Bij de tender voor Wind op Zee in 2016 (Borssele I en II) is gebleken dat de kosten door
innovatie, concurrentie in de tender en gunstige marktomstandigheden al flink zijn gedaald.
Dong won met een bod van €72,7/MWh

Institutionele belemmeringen 'Kracht & Licht‘
PwC

Het is van belang zicht te blijven hebben op een pijplijn aan projecten
en voldoende ruimte in vergunningen te blijven garanderen. Daarnaast
kunnen enkele barrières in het ontwikkelproces nog worden geslecht.
Deze worden op de volgende pagina’s beschreven.
Naast institutionele barrières spelen financiering barrières een rol bij
wind op zee innovaties, aangezien het vaak om grote risicovolle
investeringen gaat.
20 oktober 2016
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Binnen het domein Wind op Zee is een viertal institutionele barrières voor
innovaties geïdentificeerd
Voornaamste institutionele barrières in verschillende ontwikkelingsfases van innovaties (TRL)*
Proof of concept

Technology validation
(lab/onshore demo)

Technology
demonstration (offshore
demo)
1

1

• Demonstratie in een offshore
omgeving is een noodzakelijke
stap in het ontwikkelproces
• Bij Borssele (kavel I-IV) is een
deel van het kavel aangewezen
als demonstratie site (kavel V)
Bij andere, nog te tenderen
sites is nog geen
demonstratieruimte
aangewezen. Uit onderzoek
blijkt de vraag vanuit de markt
naar testruimte op de korte en
middellange termijn groter is
dan het aanbod

Commercially available

Proven technology

2

4

3

2

3

4

• De hernieuwbare energie
regeling wordt enkel verleent
als het project kostenreductie
binnen de termijnen van het
Energieakkoord (2023)
realiseert. Hierdoor worden
belangrijke innovaties voor na
2023 mogelijk te weinig
ondersteund

• In het verleden waren vereisten
aan het ontwerp van het park te
specifiek in de vergunning
vastgelegd, waardoor de laatste
innovaties niet konden worden
toegepast (die vanaf het
verstrekken van de vergunning
tot het vastleggen van de
contracten nog op de markt
kwamen). Dit is opgelost in de
huidige vergunning (ruimte
voor turbines binnen een
bandbreedte van 4 tot 10MW)
• Vergunningsvoorwaarden
moeten tijdig aangepast
worden om voldoende ruimte
te blijven bieden voor nieuwe
innovaties

• Op dit moment worden
subsidies per project verleent
en niet op programma niveau.
Gedurende projecten kunnen
andere relevante projectideeën
ontstaan die niet binnen de
bestaande subsidie kunnen
worden ontwikkeld, maar wel
van belang zijn voor de verdere
ontwikkeling van de innovatie.
Hier moet dan opnieuw
subsidie voor worden
aangevraagd

* Bovenstaande barrières worden nader toegelicht op pagina 13 en 14. Daarnaast zijn er nog vijf andere institutionele barrières geïdentificeerd waar nader onderzoek van belang is op pagina 15 en 16.
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Institutionele belemmeringen Wind op Zee (1/4)

#

Belemmering

Impact

Institutie/wet
& regelgeving

Bevoegd gezag

Schaal
niveau

Mogelijke
oplossingsrichting

1

Vooruitzicht op
demonstratiegebieden is
onvoldoende aanwezig in
Nederland7

Er is één
demonstratiegebied
aangewezen in NL. Uit
onderzoek blijkt dat naar
de toekomst toe een tekort
ontstaat aan
demonstratiegebieden

• Kavelbesluit

• Ministerie van
Economische
zaken
• Ministerie van
Infrastructuur
en Milieu

• Nationaal
en
Europees

• Bij elke zone
waarin windparken
worden ontwikkeld
zouden
demonstratiegebieden
aangewezen en
getenderd kunnen
worden, zoals
Borssele V

2

Het grootste deel van de
verstrekte Wind op Zee
innovatie subsidies wordt
enkel verleend als het project
tot kostenreductie binnen de
termijn van het
Energieakkoord (2023) leidt8

Innovatieprojecten die de
kostenreductie niet
gegarandeerd voor 2023
kunnen realiseren, komen
door deze vereiste niet in
aanmerking voor de
subsidie. Dit kan de
ontwikkeling van
belangrijke innovaties
voor na 2023 remmen

• Hernieuwbare energie
regeling

• Ministerie van
Economische
Zaken

• Nationaal

• Clausule uit de
subsidieregeling
halen of een
ruimere
tijdsperiode
hanteren

Impact institutionele barrière:

Institutionele belemmeringen 'Kracht & Licht‘
PwC

Nader te onderzoeken (beperkte informatie)

Medium

High
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Institutionele belemmeringen Wind op Zee (2/4)

#

Belemmering

Impact

Institutie/wet
& regelgeving

Bevoegd gezag

Schaal
niveau

Mogelijke
oplossingsrichting

3

Specifieke vereisten in het
kavelbesluit en/of vergunning
kunnen onvoldoende ruimte
bieden voor het toepassen van
nieuwe innovaties9

De huidige regelgeving
biedt voldoende ruimte
voor de huidige
innovaties. Naar de
toekomst toe moet de
regelgeving worden
aangepast om voldoende
ruimte te blijven bieden

• Kavelbesluit
• Vergunning
gebaseerd op
de Wet Windenergie op
Zee

• Ministerie van
Economische
Zaken
• Ministerie van
Infrastructuur en Milieu

• Nationaal

Veranderingsmechanisme
institutionaliseren
(herziening
voorwaarden)

4

Subsidies worden op project
niveau verleend in plaats van
op programma niveau (zoals
bij FLOW)

Minder snelheid en
flexibiliteit om middelen
in te zetten daar waar
nodig is

• Diverse
subsidie
regelingen

• Ministerie van
Economische
Zaken
• Rijksdienst
van
Ondernemend
Nederland
(uitvoerend)

• Nationaal

Verstrekken van
subsidie op
programma niveau

Impact institutionele barrière:

Institutionele belemmeringen 'Kracht & Licht‘
PwC

Nader te onderzoeken (beperkte informatie)

Medium

High
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Institutionele belemmeringen Wind op Zee (3/4)

#

Belemmering

Impact

Institutie/wet
& regelgeving

Bevoegd gezag

Schaal
niveau

Mogelijke
oplossingsrichting

5

Bij het verlenen van subsidies
worden technische
mogelijkheden en risico’s
beoordeeld. Voor het
inschatten van de technische
risico’s en potentie van een
innovatie is specifieke kennis
nodig die niet altijd
beschikbaar is bij de
subsidieverstrekker

Beoordeling van aanvragen
van subsidies kan vertraagd
worden, doordat er
additionele afstemming met
de aanvrager nodig is. Om
risico’s te mitigeren kan
vereist worden dat
ontwikkelingsplannen
worden aangepast, wat tot
een langere ‘time to market’
kan leiden. Relevante
innovaties kunnen worden
afgewezen

• Hernieuwbare energie
regeling en
mogelijk
andere
innovatie
subsidieregelingen

• Rijkdienst van
ondernemend
Nederland
(uitvoerend)

• Nationaal

• Toepassen van een
flexibel
ondersteuninginstrument met
stage gates; indien
het concept niet
bewezen is, kan
vroegtijdig worden
gestopt

6

Gehanteerde definities (zoals
voor de classificatie van
risico's) zijn niet consistent in
verschillende
subsidieregelingen

Voor elke
subsidieaanvraag dienen
aanvragen herschreven te
worden om aan te sluiten
bij de specifieke definitie

• MkbInnovatiestimulering
Regio en
Topsectoren
(MIT)
regeling

• Provinciale
overheid
instantie

• Provinciaal

• Uniforme
classificatie van
risico’s hanteren

Impact institutionele barrière:

Institutionele belemmeringen 'Kracht & Licht‘
PwC

Nader te onderzoeken (beperkte informatie)

Medium

High
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Institutionele belemmeringen Wind op Zee (4/4)

#

Belemmering

Impact

Institutie/wet
& regelgeving

Bevoegd gezag

Schaal
niveau

Mogelijke
oplossingsrichting

7

Toetsing van het
subsidieverzoek wordt niet
altijd binnen de
gespecificeerde tijd
gerealiseerd

Door de langere aanvraag
procedure lopen
innovatieprojecten
vertraging op

• Diverse
subsidie
regelingen

• Rijkdienst van
ondernemend
Nederland

• Nationaal

• Nader
onderzoeken hoe
het
beoordelingsproces
van
subsidieaanvragen
verbeterd kan
worden

8

Certificering is noodzakelijk
om innovaties financierbaar te
maken en daarmee toepasbaar
in offshore wind projecten.
A.d.h.v. normen worden
innovaties wel dan niet
gecertificeerd.
Het certificeren van
innovaties kan bemoeilijkt
worden indien normen
achterhaald zijn

Vertraagde
marktintroductie

• Europese en
Nederlandse
normen

• CEN (Europa)
• NEN
accepteert of
wijzigt
normen

• Europees
• Nationaal

• Nader te
onderzoeken

9

Certificeringkosten kunnen
hoog zijn en zijn niet
subsidiabel

Deze kosten kunnen tot
vertraging in de
ontwikkeling van
innovaties leiden, doordat
er naar financiering
gezocht moet worden

-

-

• Mogelijk
subsidiëren

-

Impact institutionele barrière:

Institutionele belemmeringen 'Kracht & Licht‘
PwC

Nader te onderzoeken (beperkte informatie)

Medium

High
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Institutionele barrières
Smart grids & Smart
energy systems

Institutionele belemmeringen 'Kracht & Licht‘
PwC
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Slimme energienetten en systemen spelen een belangrijke rol in de energie
transitie. Veel institutionele belemmeringen moeten worden geslecht,
voordat innovaties op grote schaal kunnen worden toegepast
Slimme energienetten om de balans in het netwerk te
handhaven tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten

Doordat sprake is van nieuwe toepassingen zijn veel
institutionele veranderingen nodig

Door de toename in zonne- en wind energie neemt de fluctuatie aan de
aanbodzijde van elektriciteit toe. Ook aan de vraagzijde zal de fluctuatie
toenemen door de verdere elektrificatie, zoals de toepassing van
elektrische voertuigen. Door de toenemende fluctuatie aan de aanboden vraagzijde wordt handhaven van de balans in het netwerk en het
voorkomen van netwerkcongestie een grotere uitdaging2.

• Veel van de smart grid innovaties vereisen systeem veranderingen.
Verschillende actoren en energiesystemen interacteren in
toenemende mate. Wet- en regelgeving moet dan ook steeds meer in
samenhang worden ontworpen.

Het slim afstemmen van de vraag (door vraagsturing en
opslag) kan een kosteneffectief alternatief bieden voor
o.a. het verzwaren van de energienetten. Jaarlijks wordt
ruim twee miljard euro geïnvesteerd in de netten10.
Innovaties voor smart grids & smart energy
systems
Het afstemmen van (flexibele) vraag door vraagsturing
en opslag staat centraal bij Smart Grids innovaties.
Binnen dit onderzoek hebben wij ons gericht op
innovaties die flexibiliteit ontsluiten door middel van
vraagsturing en het inzetten van opslag.
Voorbeelden van proeftuinen bij kleinverbruikers zijn
PowerMatching City, waarin wordt geëxperimenteerd
met vraagsturing d.m.v. prijsprikkels en het ontsluiten
van flexibiliteit vanuit warmtepompen, WKK’s,
elektrisch vervoer11. De potentiele opbrengsten in de
consumentenmarkt kunnen oplopen tot drie-en-eenhalf miljard euro. Een ander voorbeeld van de
proeftuin bij grootverbruikers is het
demonstratieproject KOEMPEL12.
Institutionele belemmeringen 'Kracht & Licht‘
PwC

• De beste verdeling van rollen en verantwoordelijkheden voor het
ontsluiten van flexibiliteit is nog niet uitgekristalliseerd. Bij het
ontsluiten van flexibiliteit zijn veel verschillende actoren
(leverancier, netbeheerder, consument) betrokken, met ieder hun
belangen. Mogelijk zijn nieuwe rollen nodig (zoals de rol van een
aggregator).
• De financiële prikkels voor kleinverbruikers om te investeren in
opslag zijn op dit moment niet optimaal, door verstoringen vanuit de
salderingsregeling, energiebelasting en tariefstructuren van
netbeheerders en retailers.
• Ook is de ruimte die netbeheerders hebben om flexibiliteitstoepassingen in te zetten beperkt door wet- en regelgeving.
Door bovenstaande barrières worden veel innovaties alleen nog
toegepast in kleinschalige proeftuinen, waarin vrij mag worden
geëxperimenteerd. Het ontwikkelen en opschalen van deze innovaties
wordt bemoeilijkt door de beperkte beschikbaarheid van grootschalige
experimenteerruimte. Deze grootschalige experimenten zijn moeilijk te
realiseren doordat veel actoren (zoals kleinverbruikers) bij betrokken
zijn die moeten instemmen met het onderzoek. Daarnaast nemen de
risico’s toe door de grootte van het onderzoek.
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Voor innovaties binnen het domein smart grids en smart energy systems is
een veelvoud van institutionele belemmeringen geïdentificeerd
Voornaamste institutionele barrières in verschillende ontwikkelingsfases van innovaties (TRL)*
Proof of concept

Technology validation

Technology
demonstration

Commercially available

Proven technology

1
1

2

3

• Om flexibiliteit te kunnen
ontsluiten moeten apparaten
en elektrische voertuigen die
elektriciteit verbruiken, leveren
of opslaan (kunnen) worden
aangestuurd.
• Hiervoor zijn standaard
communicatie protocollen,
interfaces en een fysieke
infrastructuur nodig. De
standaardisatie is nog in
ontwikkeling.

• Huidig elektriciteitsmarkt is
zodanig ingericht dat aanbod de
vraag volgt. Met de
ontwikkeling van onder meer
decentrale duurzame opwek en
elektrisch vervoer neemt de
flexibiliteitsbehoefte en het
aantal mogelijkheden voor het
ontsluiten van flexibiliteit toe.
A. Flexibiliteit vereist een andere
verdeling van rollen &
verantwoordelijkheden
B. Mogelijk ontstaan nieuwe
rollen (aggregator) om
flexibiliteit optimaal te
ontsluiten en in te zetten. Deze
rollen en verantwoordelijkheden zijn nog niet vastgelegd
in wet- en regelgeving.

• Het is van belang om meer
flexibiliteit in het netwerk te
ontsluiten (door vraagsturing
en/of inzet van energieopslag).
• Financiële prikkels voor het
aanbieden van en investeren in
innovaties gerelateerd aan
flexibiliteit met name bij
kleinverbruikers zijn nu echter
beperkt door:
A. Salderingsregeling
B. Energiebelasting
C. Vaste nettarieven
D. Vaste retailprijzen

2

3

4

4

Netverzwaring is niet altijd
de meest kosteneffectieve
oplossing. Netbeheerders
krijgen beperkte ruimte om
flexibiliteitsoplossingen te
ontwikkelen en toe te passen
en/of een beroep te doen op
flexibiliteitsoplossingen bij
andere partijen door:
A. Verplichting energienetten te
verzwaren om congestie te op
te lossen
B. Tariefregulering (onzekere
vergoeding
flexibiliteitsoplossingen)
•

* Bovenstaande barrières worden nader toegelicht op pagina 20 tot en met 25. Daarnaast zijn er nog vier andere institutionele barrières geïdentificeerd waar nader onderzoek van belang is op pagina 26 en 27.

Institutionele belemmeringen 'Kracht & Licht‘
PwC
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Institutionele belemmeringen smart grids en smart energy systems (1/8)

#

Belemmering

Impact

Institutie/wet
& regelgeving

Bevoegd gezag

Schaal
niveau

Mogelijke
oplossingsrichting

1

Het ontsluiten van flexibiliteit
(d.m.v. het aansturen van
apparaten achter de meter)
wordt bemoeilijkt doordat
internationale technische
standaarden voor
communicatie, interfaces en
fysieke aanpassingen aan
apparaten nog beperkt
aanwezig zijn11

Ontbrekende technische
standaarden belemmeren
de opschaling van
innovaties. Standaarden
kunnen bijdragen aan
kostenreductie van
flexibiliteitsoplossingen.
Door het gebruik van
standaarden kan een gelijk
speelveld voor bedrijven
gewaarborgd blijven en
kan voorkomen worden
dat consumenten hinder
ondervinden bij het
gebruikmaken van
verschillende apparaten
van verschillende
leveranciers

• Normen
(ontbreken
nu nog veelal)

• Europese Unie
• Normencommissie

• Europees

• Waarborgen dat de
markt goed is
aangesloten bij de
instituten die
normen opstellen
• Technische
standaarden
introduceren om
de ontwikkelingen
verder te
bevorderen

2a

Netbeheerders hebben geen
experimenteerruimte om de
mogelijkheden van opslag te
kunnen onderzoeken vanuit
verschillende marktrollen
(Onbalans, Netcongestie,
Commoditiehandel)

Geen investeringen in
innovatieve toepassingen
van grootschalige opslag

• Netcode
• WON
• Experimenteerregeling

• Europese
Commissie
• Ministerie van
Economische
zaken
• ACM

• Europees
/Nationaal

• Experimenteerartikel waar ook
netbeheerders
initiatief mogen
nemen

Impact institutionele barrière:

Institutionele belemmeringen 'Kracht & Licht‘
PwC

Nader te onderzoeken (beperkte informatie)

Medium

High
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Institutionele belemmeringen smart grids en smart energy systems (2/8)

#

Belemmering

Impact

Institutie/wet
& regelgeving

Bevoegd gezag

Schaal
niveau

Mogelijke
oplossingsrichting

2b

De inzet van flexibiliteit
vereist mogelijk nieuwe rollen
en verantwoordelijkheden die
nuttig zijn om flexibiliteit
optimaal te toe te passen (bv.
een aggregator die
flexibiliteitsoplossingen
aanbiedt op decentraal
niveau) 11

Flexibiliteitoplossingen
kunnen nog niet optimaal
ingezet worden

• Elektriciteits
wet 1998

• Nationaal

• Europees

• Nader
onderzoeken hoe
rollen en
verantwoordelijkhe
den in wet &
regelgeving en/of
codes vastgelegd
worden

3a

Salderingsregeling* en de
eigen opwek vrijstelling
leveren een belangrijke
bijdrage aan het verbeteren
van de business case van zon
PV achter de meter
(kleinverbruik). Tegelijkertijd
ontbreekt de financiële prikkel
om te investeren in opslag en
vraagsturing achter de meter13

Weinig investeringen in
opslag achter de meter,
omdat het financieel nog
niet interessant is.
Hierdoor is de vraag naar
flexibiliteitsoplossingen
bij kleinverbruikers
beperkt.

• Artikel 31c
Elektriciteits
wet 1998
• Artikel 50 lid
2 Wbm
• Artikel 50 lid
2 onderdeel a,
Wbm

• Ministerie van
Economische
zaken
• Ministerie van
Financiën

• Nationaal

• Evaluatie
salderingsregeling

*De salderingsregeling zal in 2017 worden heroverwogen voor de situatie vanaf 2020

Impact institutionele barrière:

Institutionele belemmeringen 'Kracht & Licht‘
PwC

Nader te onderzoeken (beperkte informatie)

Medium

High
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Institutionele belemmeringen smart grids en smart energy systems (3/8)

#

Belemmering

Impact

Institutie/wet
& regelgeving

Bevoegd gezag

Schaal
niveau

Mogelijke
oplossingsrichting

3b.1 Energiebelasting verschilt per
energiedrager (elektriciteit
respectievelijk gas)13. Dit
beïnvloedt innovaties waarbij
de toepassing een overstap
naar een andere energiedrager
met zich meebrengt.

De business case van o.a.
opslagoplossingen bij
kleinverbruikers (waarbij
elektriciteit in plaats van
gas ingezet gaat worden,
bijvoorbeeld e-boiler13)
kan negatief worden
beïnvloed voor
kleinverbruikers (en
mogelijk ook voor
grootverbruikers)

• Artikel 59,
Wbm

• Ministerie van
Financiën

• Nationaal

• Nader onderzoek
naar de impact
voor verschillende
gebruikers
categorieën
• Aanpassen
energiebelasting
van verschillende
energiedragers

3b.2 De inzet van opslagcapaciteit
kan mogelijk tot een
meervoudige belasting leiden
voor de eigenaar van de
opslag. Doordat op elk
moment van laden
energiebelasting zou moeten
worden betaald.

Dit ontmoedigt het
investeren in en het
aanbieden van
opslagcapaciteit

• Artikel 50 lid
½, Wbm

• Ministerie van
Financiën

• Nationaal

• Nader onderzoek
naar de impact van
energiebelasting op
opslag in
verschillende
situaties
• Andere
interpretatie Wbm
of aanpassen van
de wet

Impact institutionele barrière:

Institutionele belemmeringen 'Kracht & Licht‘
PwC

Nader te onderzoeken (beperkte informatie)

Medium

High
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Institutionele belemmeringen smart grids en smart energy systems (4/8)

#

Belemmering

Impact

Institutie/wet
& regelgeving

Bevoegd
gezag

Schaal
niveau

Mogelijke
oplossingsrichting

3b.3 De energiebelasting die van
toepassing is bij e-laadpunten
verschilt per locatie. Bij
openbare laadpunten en
huishoudens is het
belastingtarief hoger dan het
tarief dat van toepassing is bij
grotere bedrijven en
instellingen14

Een gelijk speelveld voor
publieke en private
laadpunten ontbreekt. Bij
publieke laadpunten is het
minder aantrekkelijk om
opslag als
flexibiliteitsoplossing aan
te bieden

• Wbm,
verschillende
artikelen

• Ministerie
van
Financiën

• Nationaal

• Beter afstemmen
tarieven voor
publieke en private
laadpunten
elektrisch rijden
• Beperkt
wetsvoorstel
aanhanging

3c. 1 Het capaciteitstarief (dat
onderdeel is van de
nettarieven (€/kW) voor
kleinverbruikers) gebaseerd
op de grootte (max
beschikbaar gestelde
vermogen) van de aansluiting.
Bij extra energieverbruik ten
behoeve van balancering kan
een grotere aansluiting nodig
zijn, wat een hoger
capaciteitstarief impliceert

Dit brengt extra kosten
met zich mee omdat
netbeheerders geen
uitzonderingen mogen
maken (nondiscriminatoire tarieven).
Hierdoor wordt het
afnemen van extra
elektriciteit op momenten
van onbalans niet
gestimuleerd

• Elektriciteitswet 1998
• Tarievencode
Elektriciteit

• Ministerie
van
Economische
zaken
• ACM

• Nationaal

• Nader
onderzoeken hoe
deze negatieve
prikkel kan worden
voorkomen

Impact institutionele barrière:

Institutionele belemmeringen 'Kracht & Licht‘
PwC

Nader te onderzoeken (beperkte informatie)

Medium

High
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Institutionele belemmeringen smart grids en smart energy systems (5/8)

#

Belemmering

Impact

Institutie/wet
& regelgeving

Bevoegd
gezag

Schaal
niveau

Mogelijke
oplossingsrichting

3c.
2

Bij grootverbruikers zijn
huidige nettarieven (€/kW)
o.a. opgebouwd uit
transporttarieven (kWgecontracteerd en kW Max).
Bij een overschrijding van het
gecontracteerd vermogen
wordt met terugwerkende
kracht het transporttarief
verhoogt voor het hele jaar 15,16

Pieken in afname kunnen
hoge kosten met zich mee
brengen. Hierdoor wordt
het afnemen van extra
elektriciteit op momenten
van onbalans ontmoedigd,
terwijl dit wel zou kunnen
bijdragen aan de balans in
het systeem

• Elektriciteitswet 1998
• Tarieven code
Elektriciteit
art. 3.2

• Ministerie
van
Economische
zaken
• ACM

• Nationaal

• Nader te
onderzoeken hoe
deze negatieve
prikkel kan worden
voorkomen:
mogelijk
introduceren van
tijdsafhankelijke
netcapaciteitstarieven16

3d

Met de huidige
energietarieven (€/kWh)
hebben kleinverbruikers de
keuze tussen een vast tarief of
nacht/dag tarief en worden
nog niet blootgesteld aan
variabele prijzen (15-minuten
of real time prijzen)17

Prikkels voor vraagsturing
en investeren in opslag
zijn beperkt omdat de
variatie in energieprijzen
beperkt is. De business
case voor opslagoplossingen bij kleinverbruikers is
nog niet rendabel bij de
huidige variatie in
tarieven (de kosten voor
opslag zijn negen keer
hoger dan de baten door
in te spelen op verschillen
tussen dag – en
nachttarieven)17

• Elektriciteits
wet 1998
artikel 95

• Ministerie
van
Economische
zaken

Nationaal

• Onderzoek naar
introductie
variabele/
dynamische prijzen

Impact institutionele barrière:

Institutionele belemmeringen 'Kracht & Licht‘
PwC

Nader te onderzoeken (beperkte informatie)

Medium

High
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Institutionele belemmeringen smart grids en smart energy systems (6/8)

#

Belemmering

Impact

Institutie/wet
& regelgeving

Bevoegd
gezag

Schaal
niveau

Mogelijke
oplossingsrichting

4a

Volgens huidige regelgeving
kan congestiemanagement
tijdelijk toegepast worden
door netbeheerders, maar niet
voor onbepaalde tijd.
Netbeheerders zijn verplicht
het net te verzwaren om
congestie te voorkomen15

Netbeheerders moeten de
netten verzwaren ook al
zijn de maatschappelijke
kosten voor het inzetten
van flexibiliteitsoplossingen lager

• Huidige
algemene
maatregel van
bestuur
Congestiema
nagement

• Ministerie
van
Economische
zaken
• ACM

• Nationaal

• Nader
onderzoeken op
welke wijze wet- en
regelgeving moet
worden aangepast:
mogelijk toestaan
gebruik
flexibiliteitsoplossingen op de lange
termijn

4b

De huidige vorm van
tariefregulering stuurt op
innovaties die de kosten van
de netbeheerders reduceren,
zoals smart grid en smart
energy system innovaties.
Investeringen die niet direct
bijdragen aan kostenreductie
kunnen worden ontmoedigd,
doordat ze mogelijk niet
vergoed worden

Lagere prikkels bij
netbeheerders om te
investeren in innovaties
met andere doelstellingen
dan kostenreductie.
(doelstelling zoals het
faciliterende rol in de
energie transitie van
netbeheerders)

• Elektriciteits
wet 1998
• Tariefcode
• OntwerpMethodebesluiten

• Ministerie
van
Economische
zaken
• ACM

• Nationaal

• Nader
onderbouwen of
dit in de praktijk
tot minder
investeringen in
innovatie heeft
geleid
• Mogelijke
aanpassing wet- en
regelgeving
onderzoeken (ook
gezien voorstel Wet
Versnelling energie
transitie)

Impact institutionele barrière:

Institutionele belemmeringen 'Kracht & Licht‘
PwC

Nader te onderzoeken (beperkte informatie)

Medium

High
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Institutionele belemmeringen smart grids en smart energy systems (7/8)

#

Belemmering

Impact

Institutie/wet
& regelgeving

Bevoegd
gezag

Schaal
niveau

Mogelijke
oplossingsrichting

5

Leveranciers stellen facturen
op a.d.h.v. de huidige
voorschriften. Huidige
voorschriften zijn nog niet
ingesteld op het factureren
van variabele tarieven

Nog geen duidelijkheid
hoe de factuur met
variabele tarieven eruit
moet zien

• Elektriciteits
wet 1998
artikel 95

• Ministerie
van
Economische
zaken
• Energie
Nederland

• Nationaal

• Nader
onderzoeken aan
welke eisen
toekomstige
facturen moeten
voldoen

6a

Tot heden heeft data een
faciliterende functie zoals bij
overstappen van
kleinverbruikers naar een
andere leverancier. Door de
opkomst van innovaties
ontstaan nieuwe
verdienmodellen waarbij data
een grotere rol gaat spelen.
Alleen zijn huidige data
privacy & security wetten nog
ontoereikend (bv. Wie is
eigenaar van de data is nog
niet volledig gedefinieerd)
en onvoldoende afgestemd
met de energiedata wetgeving.

Innovaties waar data een
grote rol speelt worden
mogelijk belemmerd door
de onzekerheden rondom
data privacy & security

• Wet
Bescherming
Persoonsgege
vens (Wbp)
• Privacy
gedragscode
• Informatie
code

• Ministerie
van Justitie
• ACM

• Nationaal

• Nader
onderzoeken hoe
de data privacy &
security wetten
ingericht moeten
worden en welke
additionele
afspraken gemaakt
moeten worden om
data privacy &
security te
waarborgen bij
energie
gerelateerde data

Impact institutionele barrière:

Institutionele belemmeringen 'Kracht & Licht‘
PwC

Nader te onderzoeken (beperkte informatie)

Medium

High

20 oktober 2016
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Institutionele belemmeringen smart grids en smart energy systems (8/8)

#

Belemmering

Impact

Institutie/wet
& regelgeving

Bevoegd
gezag

Schaal
niveau

Mogelijke
oplossingsrichting

6b

Regelgeving inzake
gegevensuitwisseling is nu op
basis van zelfregulering van
bestaande marktrollen
Informatiecode)/NEDU en
artikel 54 van de
Elektriciteitswet en artikel 22
van de Gaswet

Toetreding van nieuwe
spelers en marktrollen
wordt ontmoedigd

• Elektriciteits
wet 1998

• Ministerie
van
economische
zaken

• Nationaal

• Scope artikel 54 Ewet uitbreiden
zodat ook nieuwe
marktrollen er
onder vallen

Impact institutionele barrière:

Institutionele belemmeringen 'Kracht & Licht‘
PwC

Nader te onderzoeken (beperkte informatie)

Medium

High

20 oktober 2016
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Institutionele barrières
elektrificatie van de industrie

Institutionele belemmeringen 'Kracht & Licht‘
PwC
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Elektrificatie kan een belangrijke bijdrage leveren aan verduurzaming.
Alleen is de vraag naar innovaties nog laag door onder meer door
financiële barrières & prioriteitstelling van de industrie
Het belang van elektrificatie in de industrie
56% van onze energie in Nederland wordt door de industrie
verbruikt18. Het verduurzamen van de industrie moet dan ook een grote
bijdrage leveren aan het bewerkstelligen van de overheidsdoelstellingen
van 14% hernieuwbare energie in 2020
(16% in 2023) en 1,5% jaarlijkse afname finaal
energieverbruik (100 PJ totaal in 2020). In het Energie
Akkoord is afgesproken dat de industrie een bijdrage
van 9PJ levert aan de energie besparingsdoelstelling. De
vrijwillige afspraken die gemaakt zijn met de industrie
hebben nog geen gewenste resultaten opgeleverd19. Een
verplichting wordt nu overwogen*. Verdere elektrificatie
van de industrie kan bijdrage leveren aan beide
doelstellingen.

Elektrificatie industrie - institutionele barrières in
perspectief
Investeringen in elektrificatie zijn nog beperkt in de industrie. Dit heeft
verschillende redenen, waarvan een deel een institutioneel karakter
heeft:
• De investeringsprikkels zijn beperkt. De huidige prijzen van fossiele
brandstoffen en CO2 zijn laag. Dit leidt tot onvoldoende prikkels om
elektrificatie toe te passen.
• De toepassing van elektrificatie innovaties is vaak financieel
onhaalbaar. Investeringskosten zijn hoog. Er zijn ook kosten
verbonden aan de integratie van de innovaties binnen de bestaande
processen en systemen.

• Aan de implementatie van innovaties zijn hoge risico’s verbonden
die gevolgen kunnen hebben voor de productie, kwaliteit en
Innovaties voor elektrificatie van de industrie
bedrijfsreputatie. Deze risico’s kunnen niet of onvoldoende
Onder innovaties die bijdragen aan elektrificatie van de
ondervangen worden. De technologie moet bewezen zijn.
industrie verstaan wij Power to heat (elektroboilers om
warmte te maken of elektro-heaters), Power to products • De industrie geeft eerder prioriteit aan veiligheid, kwaliteit en
(van thermisch gedreven naar elektrochemisch
betrouwbaarheid dan het verduurzamen van processen.
gedreven
reacties).
18
Relatieve energiebron mix per sector in 2011 en 2014, totalen in PJ
• De industrie is complex. In de industrie zijn veel verschillende
actoren betrokken met uiteenlopende belangen.
• De industrie heeft vaak geen directe relatie met technologie
providers. Hierdoor hebben ze niet direct inzicht in de technische
mogelijkheden.

*Aangekondigd op 6 oktober 2016 door Minister Kamp van Economische zaken
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Bij de innovaties voor de elektrificatie van de industrie is een viertal
institutionele barrières geïdentificeerd
Voornaamste institutionele barrières in verschillende ontwikkelingsfases van innovaties (TRL)*
Proof of concept

Technology validation

Technology
demonstration

Commercially available

Proven technology

1

1
•

•

Veel toepassingen van
elektrificatie zijn momenteel
risicovol en financieel
onhaalbaar. Financiële steun is
vaak nodig om innovaties te
ontwikkelen
De maximale subsidiebedragen
voor innovaties bieden
onvoldoende financiële
ondersteuning. De vraag is of
risico’s in voldoende mate
meegenomen worden in de
regelingen.

2
•

•

De industrie kan elektrificatie
toepassen door over te stappen
van gas gedreven processen naar
elektriciteit gedreven processen
zoals power to heat en power to
products.
Nettarieven kunnen mogelijk
investeringen in
elektrificatietechnieken
belemmeren doordat deze
verschillen tussen gas en
elektriciteit (business case wordt
negatief beïnvloed door de
netkosten)

2

3
• De industrie kan ook bijdragen
aan toenemende
elektriciteitsproductie uit
hernieuwbare energiebronnen.
Voor het bouwen van de
elektriciteitscentrales is een
vergunning vereist
• In de praktijk blijken
vergunningen niet verleend te
worden door het lokaal bevoegd
gezag vanwege de
omgevingsregelgeving/
milieuregelgeving die van
toepassing is

4

•

•

4

3

Met het emissiehandelssysteem
(EU ETS) beoogt de EU de
uitstoot van broeikasgassen op
kosteneffectieve wijze te
verminderen, door uitstoot van
CO2 te beprijzen.
De huidige emissiehandel
stimuleert de industrie
onvoldoende om te investeren
in CO2-besparende innovaties
doordat de huidige prijs voor
emissierechten laag is.

* Bovenstaande barrières worden nader toegelicht op pagina 31 tot en met 33.
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Institutionele belemmeringen Elektrificatie van de industrie (1/3)

#

Belemmering

Impact

Institutie/wet
& regelgeving

Bevoegd
gezag

Schaal
niveau

Mogelijke
oplossingsrichting

1

Risico’s vormen een grote
drempel om grootschalig te
investeren in innovatieve
procestechnologieën. Het is
kostbaar innovaties zover te
ontwikkelen dat risico’s
bekend en geminimaliseerd
zijn. Deze kosten kunnen vaak
niet door de technologie
providers gedragen worden.
In huidige subsidieregelingen
zoals de DEI regeling zijn de
meerkosten t.o.v. een
bestaand system
subsidieerbaar. Hierdoor
wordt onvoldoende rekening
gehouden met de impact van
een nieuw proces op
bestaande processen en
systemen. De risico’s worden
nog onvoldoende afgedekt3,20

Ontwikkelingen van
sommige risicovolle
innovaties worden
onvoldoende financieel
ondersteunt, wat verdere
ontwikkeling belemmert

• Demonstratie
Energie
Innovaties
(DEI)
regeling

• Ministerie
van
Economische
zaken

• Nationaal

• Nader
onderzoeken hoe
de innovatie
risico’s het best
verminderd of
gemitigeerd
kunnen worden. Of
nader onderzoeken
welke kosten
gesubsidieerd
kunnen worden

Impact institutionele barrière:

Institutionele belemmeringen 'Kracht & Licht‘
PwC

Nader te onderzoeken (beperkte informatie)

Medium

High

20 oktober 2016
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Institutionele belemmeringen Elektrificatie van de industrie (2/3)

#

Belemmering

Impact

Institutie/wet
& regelgeving

Bevoegd
gezag

Schaal
niveau

Mogelijke
oplossingsrichting

2a

Het elektriciteitsgebruik
neemt toe bij het overstappen
naar elektrisch gedreven
processen. Door de toename
in energiegebruik kunnen de
netkosten toenemen. Dit komt
doordat het huidige
transporttarief (dat onderdeel
is van de nettarieven) wordt
gebaseerd op de
transportcapaciteit en niet op
gebruik. Hierdoor worden
vaste tarieven gehanteerd en
geen tijdsgebonden tarieven

Bedrijven ervaren de
netkosten als een
kostenpost. Dit kan de
bedrijven ontmoedigen te
investeren in
elektrificatie20,4,21

• Elektriciteitswet 1998
• Tarieven code
Elektriciteit
art. 3.2

• Ministerie
van
Economische
Zaken
• ACM

• Nationaal

• Nader
onderzoeken hoe
deze negatieve
prikkel kan worden
voorkomen:
mogelijk
introduceren van
tijdsafhankelijke
netcapaciteitstariev
en16

Impact institutionele barrière:

Institutionele belemmeringen 'Kracht & Licht‘
PwC

Nader te onderzoeken (beperkte informatie)

Medium

High
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Institutionele belemmeringen Elektrificatie van de industrie (3/3)

#

Belemmering

Impact

Institutie/wet
& regelgeving

Bevoegd
gezag

Schaal
niveau

Mogelijke
oplossingsrichting

3

Voordat bedrijven beginnen
met de bouw van een
duurzame elektriciteit
installatie dient er een
vergunningen aangevraagd te
worden. In de praktijk blijkt
dat in veel gevallen dat het
lokaal bevoegd gezag niet de
benodigde toestemming
verlenen wegens
omgevingsregelgeving of
milieuregelgeving4

Niet alle investeringen in
duurzame
elektriciteitsproductie
ontvangen een
vergunning. Dit kan de
vraag naar innovaties
belemmeren

• Vergunningsprocedure

• Lokaal
bevoegd
gezag/
Regionale
overhead
instanties

• Nationaal

• De eventuele
invoering van een
evenwichtig
afwegingskader
voor lokale
vergunningen naar
analogie van de
Rijkscoördinatieregeling voor
grootschalige
ruimtelijke
investeringen4

4

De huidige prijs van
emissierechten heeft nog
beperkt bijgedragen aan de
inzet en ontwikkeling van
CO₂-besparende technieken,
doordat de CO2 prijs niet hoog
genoeg is om de juiste prikkels
te creëren

Het uitblijven van de
financiële prikkels
stimuleert de industrie
niet om te investeren in
elektrificatietechnieken en
/of CO2 besparende
innovaties

• EU - ETS

• Europese
Commissie

• Europees

• Nader
onderzoeken op
welke wijze de
juiste financiële
prikkels gecreëerd
kunnen worden
zonder dat de
concurrentiepositie
van bedrijven
gevestigd in
Nederland negatief
worden beïnvloed

Impact institutionele barrière:

Institutionele belemmeringen 'Kracht & Licht‘
PwC

Nader te onderzoeken (beperkte informatie)

Medium

High
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Institutionele barrières
elektrificatie van de gebouwde
omgeving
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De institutionele barrières voor innovaties voor elektrificatie in de
gebouwde omgeving zijn beperkt. Andere barrières zoals de kosten,
financiering en de tijd om het te organiseren spelen een grote rol
Het belang van elektrificatie van de gebouwde omgeving (GO)
Ongeveer een derde van het totale energieverbruik in Nederland komt
voor rekening van de gebouwde omgeving. Daarmee speelt de
gebouwde omgeving een belangrijke rol in de verduurzaming van ons
energie systeem. “Een energie neutrale gebouwde omgeving in 2050”
is als doelstelling opgenomen in het Energieakkoord.
Op lange termijn leidt dit ertoe dat de
warmtevoorziening (tapwater en verwarming) van de
gebouwde omgeving niet langer op gas wordt
gebaseerd, maar in toenemende mate op elektriciteit,
stadsverwarming, of andere duurzame bronnen (zoals
warmte koude opslag). In dit hoofdstuk richten wij ons
op elektrificatie*.
Afgesproken is om op kortere termijn (tot 2020) in de
gebouwde omgeving 53 PJ energie te besparen
(nationaal doel 100 PJ in 2020)22. Daarnaast wordt
gestreefd naar 40PJ duurzame opwek ten behoeve van
de 14% hernieuwbare energiedoelstelling in 202022.
Elektrificatie kan aan beide doelen bijdragen.
Innovaties voor elektrificatie van de GO

Institutionele belemmeringen bij elektrificatie van de GO
Elektrificatie van de gebouwde omgeving komt langzaam op gang. Bij
de nieuwbouw wordt al grote vooruitgang geboekt.
• In het EPBD** is vastgesteld dat er vanaf 2020 bijna energie
neutraal gebouwd moet worden. Dit wordt afgedwongen via een
jaarlijks aangescherpte EPC bouwnorm (per 2020 vervangen door
de BENG norm, welke onder meer 50% hernieuwbare energie
vereist). Hierdoor ontstaat vraag naar innovaties die leiden tot
elektrificatie. Door de aansluitplicht zijn netbeheerders nog altijd
verplicht een gasaansluiting aan te leggen indien dit wordt gevraagd.
• Binnen de bestaande bouw is elektrificatie minder vanzelfsprekend.
De ‘sense of urgency’ om te verduurzamen is nog beperkt. Gebouwen woningeigenaren zijn meer bezig met de kwaliteit en waarde van
gebouwen en woningen dan verduurzamen 22. Wet-& regelgeving
stimuleert de elektrificatie in de bestaande bouw nog niet optimaal.
Bij bepaalde grootschalige renovatie wordt alleen isolatie verplicht23.
In het Energieakkoord is wel afgesproken dat sociale huurwoningen
van Nederlandse woningcorporaties in 2020 gemiddeld een
energielabel B hebben. Dit heeft een beperkte invloed op
elektrificatie, omdat dit label nog veelal door andere, goedkopere
maatregelen kan worden bereikt24

Om deze bijdrage te kunnen leveren zijn investeringen
in elektrificatie van de gebouwde omgeving
• De aanpassingen in de bestaande bouw zijn ingrijpender dan in de
noodzakelijk. Innovaties op het gebied van elektrificatie
nieuwbouw en vaak kostbaar22. Verdere kostenreductie door middel
van de gebouwde omgeving richten zich op o.a. de
van innovatie is van groot belang.
verdere ontwikkeling van zon-PV en multifunctionele
bouwdelen (geïntegreerd zon-pv in dak, gevel of glas)
en warmtepompen op elektriciteit.
*

Innovaties die op het genereren van lage temperatuur warmte gericht zijn en niet aan elektrificatie zijn gerelateerd, vallen buiten de reikwijdte van dit onderzoek
** Energy Performance of Buildings Directive
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Voor innovaties voor de elektrificatie van de gebouwde omgeving is een
zeven typen institutionele barrières geïdentificeerd
Voornaamste institutionele barrières in verschillende ontwikkelingsfases van innovaties (TRL)*
Proof of concept

Technology validation

Technology
demonstration

Commercially available

6
1

1
•

•

2
•
De beschikbare ruimte in
Nederland is schaars
waardoor energietechnologieën die geïntegreerd
worden in bouwdelen
kunnen bijdragen aan het
grootschalig toepassen van
duurzame energie in de
gebouwde omgeving
Voor dat multifunctionele
bouwdelen toegepast
kunnen worden dienen zij 3•
gecertificeerd te worden.
Hierbij moet voldaan
worden aan zowel de
normen voor installatiecomponenten als voor
bouwmaterialen

Verschillende
technologische
ontwikkelingen zijn
beschikbaar die het
mogelijk maken te
switchen van gas naar
elektriciteit. De overstap
kan ontmoedigd worden
door de tariefstelling van
de energiebelasting
Met de Energie Prestatie
Coëfficiënt (EPC) norm
wordt de maat van
energiezuinigheid van
woningen bepaald.
Huidige EPC eis
stimuleert investeerders
nog onvoldoende om
alle mogelijke
technieken toe te passen

Proven technology

4
• In Nederland is er een dak
potentieel van ruim 400
km2 waarmee 180 PJ
elektriciteit geproduceerd
zou kunnen worden m.b.v.
Zon-PV25. De uitrol van
zonnepanelen in de
gebouwde omgeving kan
ontmoedigd / of nog niet
voldoende gestimuleerd
worden door:
A. Complexiteit van de
Postcoderegeling
B. Onzekerheid over de
salderingsregeling

2

5
• Investeringen in duurzame
opwekvermogen en
energiebesparingsmaatreg
elingen kunnen
ontmoedigd worden door:
A. De split incentive waar de
baten van de
investeringen niet altijd
terecht komen bij de
investeerders
B. De 70% instemmingen
dat verplicht is op het
moment dat een
verhuurder, die een
wooncomplex van 10 of
meer woningen heeft, wil
renoveren.

3

6
•

7
•

4

5

7

Het streefjaar 2050 voor
een energie neutrale
gebouwde omgeving
creëert geen urgentie bij
woningeigenaren om te
investeren.

Daarnaast speelt de
aansluitplicht van
netbeheerders een rol.
Desgevraagd moet de
netbeheerder een
gasaansluiting
verzorgen. Mogelijk
remt dit de vraag naar
elektrificatie.

* Bovenstaande barrières worden nader toegelicht op pagina 37 tot en met 42.
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Institutionele belemmeringen Elektrificatie van de gebouwde omgeving
(1/6)
#

Belemmering

Impact

Institutie/wet
& regelgeving

Bevoegd
gezag

Schaal
niveau

Mogelijke
oplossingsrichting

1

Multifunctionele bouwdelen
zoals producten voor
“building integrated PV”
(BIPV) dienen bij certificering
te voldoen aan de normen die
van toepassing zijn bij
installatiecomponenten en bij
bouwmaterialen, omdat deze
functies in één product
geïntegreerd zijn2

Leveranciers van
multifunctionele
bouwdelen worstelen met
de verschillende normen
voor installatie
componenten en
bouwdelen2. Dit kan de
ontwikkeling van
multifunctionele
bouwdelen belemmeren

• Europese en
Nederlandse
normen

• EN
• NEN

• Nationaal
en
Europees

• Nader
onderzoeken welke
normen voor
multifunctionele
bouwdelen
opgesteld moeten
worden

2

De energiebelasting verschilt
per energiedrager
(elektriciteit respectievelijk
gas)13.
In 2o16 is de energiebelasting
voor de eerste schijf per
eenheid energie vier keer zo
hoog als die van op aardgas

Door het verschil in
energiebelasting wordt
verwarmingsapparatuur
op elektriciteit financieel
benadeelt t.o.v.
verwarmingsapparatuur
op gas26

• Artikel 59,
Wbm

• Ministerie
van
Financiën

• Nationaal

• Aanpassen
energiebelasting
voor verschillende
energiedragers

Impact institutionele barrière:

Institutionele belemmeringen 'Kracht & Licht‘
PwC

Nader te onderzoeken (beperkte informatie)

Medium

High
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Institutionele belemmeringen Elektrificatie van de gebouwde omgeving
(2/6)
#

Belemmering

Impact

Institutie/wet
& regelgeving

Bevoegd
gezag

Schaal
niveau

Mogelijke
oplossingsrichting

3

In 2015 is de EPC eis verlaagd
naar 0.4 voor nieuwe
woningen en utiliteitsbouw.
Met huidige
bouwtechnologieën kunnen
woningen onder deze norm
gerealiseerd worden27

De huidige norm kan
investeerders nog
onvoldoende stimuleren
om woningen/
utiliteitsgebouwen op te
leveren die ambitieuzere
energieprestatie hebben
dan voortkomend uit de
EPC-eis

• norm NEN
7120 Energieprestatie

• NEN

• Nationaal

• Nader
onderzoeken of de
EPC norm verder
verlaagd kan
worden zonder
negatieve gevolgen

4a

Door middel van de
Postcoderoosregeling probeert
de overheid het gezamenlijk
investeren in duurzame
energie opwek (met name
zon-PV) op daken in de buurt
van de investeerders te
stimuleren. Leden van de
coöperatie die investeert in de
lokale duurzame energie
opwek installatie, krijgen een
energiebelastingkorting via de
energienota.
Voorwaarde is dat deze leden
binnen de zogenaamde
postcoderoos van deze
productie-installatie wonen28

Deze regeling blijkt in de
praktijk complex te zijn
en hierdoor beperkt te
worden toegepast. Dit
beperkt mogelijk de vraag
naar elektrificatie
innovaties (zon-PV) in de
bestaande bouw

• Artikelen 59a
t/m 59c Wet
belastingen
op
milieugrondslag
• Uitvoeringsbesluit
regelingen

• Ministerie
van
Economische
zaken

• Nationaal

• Onderzoeken hoe
de postcoderoos
regeling kan
worden verbeterd,
of dat een
eenvoudiger
alternatief mogelijk
is

Impact institutionele barrière:

Institutionele belemmeringen 'Kracht & Licht‘
PwC

Nader te onderzoeken (beperkte informatie)

Medium

High
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Institutionele belemmeringen Elektrificatie van de gebouwde omgeving
(3/6)
#

Belemmering

Impact

Institutie

Bevoegd
gezag

Schaal
niveau

Mogelijke
oplossingsrichting

4b
1

De toekomst van salderen is
onzeker gedreven door
(mogelijke) veranderingen in
de Elektriciteitswet,
energiebelasting en btw. De
overheid garandeert salderen
tot 202029

Investeerders in Zon-PV
worden terughoudend
door de onzekerheid over
de terugverdienmogelijkheid

• Artikel 31c
Elektriciteits
wet 1998
• Artikel 50 lid
2 Wbm
• Artikel 50 lid
2 onderdeel a,
Wbm
• Artikel 8a
Wet OB (oud)
en website
belastingdien
st

• Ministerie
van
Economische
zaken
• Ministerie
van
Financiën

• Nationaal

• Nader
onderzoeken wat
een geschikt
overgangsregeling
is die de zekerheid
biedt voor
bestaande en
nieuwe bezitters
van zonne-stroom
systemen29

4b
2

De huidige salderingsregeling
stimuleert particulieren niet
om te investeren een zonneenergiesysteem dat meer
stroom opwekt dan het eigen
jaarlijks elektriciteitsgebruik29

De maximale beschikbare
potentie zon-PV in de
gebouwde omgeving
wordt mogelijk niet benut

• Artikel 31c
Elektriciteits
wet 1998
• Artikel 50 lid
2 Wbm
• Artikel 50 lid
2 onderdeel a,
Wbm

• Ministerie
van
Economische
zaken
• Ministerie
van
Financiën

• Nationaal

• Nader
onderzoeken hoe
wet- en regelgeving
geformuleerd moet
worden om
maximale
benutting van de
daken te
stimuleren29

Impact institutionele barrière:

Institutionele belemmeringen 'Kracht & Licht‘
PwC

Nader te onderzoeken (beperkte informatie)

Medium

High
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Institutionele belemmeringen Elektrificatie van de gebouwde omgeving
(4/6)
#

Belemmering

Impact

Institutie/wet
& regelgeving

Bevoegd gezag

Schaal
niveau

Mogelijke
oplossingsrichting

5a

In de gereguleerde huursector
komt het nog voor dat de
investeringen die gemaakt zijn
in het verduurzamen van
woningen door de verhuurder
niet doorberekend kunnen
worden in de huur. Recent is
de Energieprestatievergoeding
(EPV) geïntroduceerd,
waardoor verhuurders die
woningen tot en (bijna)
energie neutrale of nul-op-demeter woning renoveren een
vergoeding kunnen
ontvangen30. Voor woningen
die niet voldoen aan de (bijna)
energie neutrale of nul-op-demeter woning geldt deze
vergoeding nog niet. Bij dit
soort gevallen komen de
baten van de investeringen
niet terecht bij de
investeerders. Dit
problematiek wordt de split
incentive genoemd31

De investeringen van
verhuurders in
elektrificatie met minder
ambitieuze energie
prestatie ambities kunnen
mogelijk niet worden
terug verdiend. Dit leidt
tot beperkte investeringen
in dit soort type projecten.
Verhuurders kunnen hun
investeringen niet
terugverdienen, omdat ze
de huurprijs niet kunnen
verhogen

• Burgerlijk
Wetboek
• Uitvoeringswet

• Ministerie van
Binnenlandse
zaken en
Koninkrijksrelaties

• Nationaal

• Nader
onderzoeken hoe
verhuurders die
woningen
renoveren maar
nog niet voldoen
aan een energie
neutrale of nul-opde-meter woning
de
investeringskosten
kunnen
terugverdienen
• Of EPV breder
toepassen

Impact institutionele barrière:

Institutionele belemmeringen 'Kracht & Licht‘
PwC

Nader te onderzoeken (beperkte informatie)

Medium

High
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Institutionele belemmeringen Elektrificatie van de gebouwde omgeving
(5/6)
#

Belemmering

Impact

Institutie/wet
& regelgeving

Bevoegd gezag

Schaal
niveau

Mogelijke
oplossingsrichting

5b

Verhuurders die een
wooncomplex van 10 of meer
woningen hebben kunnen het
complex enkel renoveren als
minstens 70% van de
huurders het ermee eens is. In
het geval dat minder dan 70%
van huurders het ermee eens
is, of als een wooncomplex
minder dan 10 woningen
heeft, dan moet een rechter
het renovatieplan
goedkeuren32

Het krijgen van
instemming van 70% van
de huurders of een
goedkeuring voor het
renovatieplan van de
rechter kan investeringen
in elektrificatie
ontmoedigen, doordat het
een lastige opgave is
huurders te overtuigen.
Zeker niet als de
investeringen een
huurverhoging vereisen33,

• artikel 7:220
lid 3
Burgerlijk
Wetboek

• Ministerie van
Veiligheid en
Justitie

• Nationaal

• Nader
onderzoeken hoe
verhuurders
investeringen
kunnen realiseren
zonder te veel
afhankelijk te zijn
van de huurders

34

Impact institutionele barrière:

Institutionele belemmeringen 'Kracht & Licht‘
PwC

Nader te onderzoeken (beperkte informatie)

Medium

High
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Institutionele belemmeringen Elektrificatie van de gebouwde omgeving
(6/6)
#

Belemmering

Impact

Institutie/wet
& regelgeving

Bevoegd gezag

Schaal
niveau

Mogelijke
oplossingsrichting

6

Het streefjaar 2050 voor een
energie neutrale gebouwde
omgeving creëert geen/
onvoldoende urgentie bij
woningeigenaren om te
investeren35

Investeringen in
duurzame
energieopwekking en
energiebesparing kunnen
op de korte termijn
achterwege blijven door
nog geen/ beperkte “sense
of urgency’.

• Energieakkoord
(2013)

• Ministerie van
Economische
zaken

• Nationaal

• Nader
onderzoeken hoe
urgentie gecreëerd
kan worden
- Stip op de
horizon naar voren
verplaatsen35
- Heldere
tussendoelen
formuleren35
-Energiebelasting
aanpassen35
-CO2 belasting
introduceren35

7

Bij de wet zijn netbeheerders
verplicht een gas aansluiting
te plaatsen als een partij dat
wenst.

De aansluitplicht helpt
niet in het versnellen van
de elektrificatie in de
gebouwde omgeving.

• Gaswet

• Ministerie van
Economische
zaken

• Nationaal

• Herzien van de gas
aansluitplicht

Impact institutionele barrière:

Institutionele belemmeringen 'Kracht & Licht‘
PwC

Nader te onderzoeken (beperkte informatie)

Medium

High
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Hydrautrans ontwikkelt een hydraulische transmissie waardoor direct
metaal-metaalcontact voorkomen wordt
Beschrijving innovatie
• Hydrautrans ontwikkelt een hydraulisch aangedreven turbine die geen direct metaalmetaalcontact heeft. Direct metaal-metaal contact is nadelig voor de levensduur van
windmolens. Windmolens worden blootgesteld aan schokken. Deze worden door de olie
gemakkelijk opgevangen waardoor er geen metaalvermoeiing optreedt.
• De hydraulische transmissie bevindt zich in de ontwikkelingsfase TRL 5. De transmissie
wordt eerst bij onshore wind turbines toegepast om tot een “proven technology” te
komen. Vervolgens kan deze toegepast worden bij offshore windturbines. Hiervoor
wordt gebruik gemaakt van de Hernieuwbare energie subsidieregeling.
• Voordelen van een hydraulische transmissie zijn:
• Langere levensduur van de transmissie
• OPEX reductie
• LCOE reductie
Conclusie institutionele barrières
• Het inschatten technische risico’s en potentie vereist specifieke kennis. Deze kennis is niet altijd bij de subsidieverstrekker beschikbaar
(Tegengekomen bij de Hernieuwbare subsidieregeling. Zie belemmering Wind op Zee nummer 5)
• Het classificatiesysteem voor risico’s is niet eenduidig over regelingen heen. (Tegengekomen bij MIT regeling. Zie belemmering Wind op
Zee nummer 6 voor verdere toelichting)
• Toetsing van het subsidieverzoek wordt niet altijd binnen de gespecificeerde tijd gerealiseerd (Zie belemmering Wind op Zee nummer 7)
Bovenstaande barrières hebben als gevolg dat de subsidieaanvraag een langdurige procedure wordt. Daarnaast is het originele projectplan
aangepast op verzoek van de subsidieverstrekker. De subsidieverstrekker wilde niet dat ontwikkelingsactiviteiten parallel zouden lopen. En
droeg aan op een meer gefaseerde aanpak.
Bron: www.hydrautrans.com en interview met Hugo Groenemans

Institutionele belemmeringen 'Kracht & Licht‘
PwC
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Power Matching City heeft bewezen dat slimme energienetten technisch
haalbaar zijn en flexibiliteit een economische waarde
Beschrijving innovatie
• PowerMatching City is een demonstratieproject waar bewoners ervaren
hoe het is om te leven in een wijk met duurzame energievoorziening en een
slim energienet
• Het doel van de project is het afstemmen van de elektriciteitsvraag van
kleinverbruikers op de elektriciteitsproductie van (duurzame)
energiebronnen
• De PowerMatcher, een slimme softwaretool, speelt een sleutelrol in het
afstemmen van vraag en aanbod a.d.h.v. informatie van aanbieders en
consumenten.
• Flexibiliteit (de mogelijkheid van apparaten om de vraag naar energie aan
de omstandigheden aan te passen) speelt een belangrijke rol in de
balanshandhaving. Uit het onderzoek is gebleken dat meer flexibiliteit
mogelijk is dan op grond van eerdere studies was verwacht.

De potentiele opbrengsten in de consumentenmarkt
kunnen oplopen tot drie-en-een-half miljard euro.
Deze baten worden gerealiseerd door:
• Het vermijden van investeringen en onderhoud van
energienetten
• De mogelijkheid om
het energieverbruik
van klanten beter te
sturen en elektriciteit
gunstiger in te kopen
op groothandelsmarkten
• Inzetten van
decentraal opgewekte energie om op lokaal niveau vraag en
aanbod te matchen
Bron: PowerMatching City – Wonen en ondernemen in de energiewereld van morgen

Conclusie institutionele barrières:
Voor het uitrollen van een ‘smart city’ met de verschillende flexibiliteitoplossingen in de praktijk is het noodzakelijk om een aantal
institutionele barrières te verhelpen:
• Nieuwe rollen zullen gedefinieerd moeten worden om de markt te faciliteren (zoals een aggregator die flexibiliteit optimaal verdeeld en er
voor zorgt dat de waarde maximaal benut wordt)
• Bij het toepassen van variabele leveringstarieven is het belangrijk dat deze tarieven transparant meegenomen kunnen worden in de
nieuwe energiedienst.
• Standaarden (communicatieprotocollen) zijn nog niet aanwezig
• Huidige salderingsregeling creëert geen prikkels om te investeren in opslag of flexibele oplossingen aan te bieden
(Zie belemmering Smart grids nummer 1,2b, 3a en 3c voor verdere toelichting)
Naast deze institutionele barrières kan het uitvoeren van grootschalige demonstraties als een barrière gezien worden. Voor de grootschalig is
Bron: www.powermatchingcity.nl en interview met Albert van den Noort
het van belang dat veel partijen meedoen. Dit is niet altijd makkelijk te regelen.
Institutionele belemmeringen 'Kracht & Licht‘
PwC
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Het project ‘Kosten efficiënt Energie-management op bedrijvenparkniveau
in Limburg’ heeft aangetoond dat vraagsturing een kostenefficiënt
alternatief kan zijn voor het uitbreiden van distributienetten
Beschrijving innovatie
• Het overbelasten van netcomponenten kan toenemen door de
elektrische stromen die minder voorspelbaar worden en sterker
zullen fluctueren. Deze overbelasting treedt op bij de
vermogenstransformatoren tussen hoogspanning en midden
spanning.
• Netbeheerders zijn verantwoordelijk voor het beheren van de netten
en hebben wettelijk enkel de mogelijkheid om de overbelasting te
verhelpen door middel van het inzetten van nieuwe componenten.
De uitbreiding van de energienetten en transformatorcapaciteit is
kostbaar.
• Met behulp van de proef KOEMPEL is bewezen dat vraagsturing van
bedrijven op een bedrijventerrein een kosten efficiënt alternatief
kan zijn om kostbare uitbreidingen in het net te voorkomen.
• In totaal hebben twaalf bedrijven deelgenomen aan het onderzoek
en vier in de praktische proef. De bedrijven boden verschillende
mogelijkheden om hun energievraag te reduceren: het verschuiven
van productie naar een ander tijdstip, afschakelen van verlichting,
of het zelf voorzien van energie afkomstig van een diesel generator.
Met behulp van een sturingssoftware werden de flexibele
mogelijkheden aangestuurd t.b.v. het handhaven van de
netbelasting.
• De resultaten laten zien dat bedrijven bereid zijn
flexibiliteitsoplossingen aan te bieden. De voortgang deze
ontwikkelingen wordt verhinderd door een aantal belemmeringen.

Conclusie institutionele barrières
• Het is onduidelijkheid voor netbeheerders of zij de aanbieders
van flexibiliteitoplossingen mogen betalen voor de dienst. De
rollen en verantwoordelijkheden van de netbeheerders dienen
duidelijker gedefinieerd te worden. (Zie belemmering Smart
grids nummer 2b voor verdere toelichting)
Overige barrières:
• Huidige bedrijven hebben andere prioriteiten en besteden
eerder hun tijd aan de activiteiten die prioriteit hebben.
• Ten slotte zorgen huidige kosten en baten nog niet voor een
rendabel business case.

Bron: ww.rvo.nl, tki-switch2smartgrids.nl en interview met Marcel Didden
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Lijst van geïnterviewde partijen

Contact person

Organisatie/Project

1

Peter Alderliesten

TKI Energie & Industrie

2

Ernst van Zuijlen

TKI Wind op Zee

3

Teun Bokhoven

TKI Urban Energy

4

Olivier Ongkiehong

TKI Urban Energy

5

Hugo Groenemans

Hydrautrans

6

Albert van den Noort

Proeftuin Power Matching City

7

Marcel Didden

Project KOEMPEL

8

Erik ten Elshof

Ministerie van Economische Zaken

9

Hans-Peter Oskam

Netbeheer Nederland

10

Martijn de Graaff

TNO

11

Wijnand van Hooff

TKI Urban Energy
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